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Sammanfattning 
I rapporten har vi förklarat vilka problem som kan uppstå med dagens teknik och vilka eventuella lösningar 

som man kan förbättra med tiden. Med hjälp av Trafikverket har vi genomfört detta examensarbete.  

Vi hade fått tydliga direktiv från Trafikverket gällande examensarbetets syfte. Det gjorde det enkelt för oss 

att avgränsa arbetet efter de riktlinjer som var angivna och möjliga att genomföra.  

Studiens syfte var att förstå varför det inte går ge ut relevant trafikinformation. I dagsläget har man 

tekniken för ett väl fungerande system. Ett system där man enkelt kan få realtidsinformation i samband 

med trafiken, vägarbeten och eventuella hinder.  

I rapporten har vi även sammanfattat alla navigationssystem som man kan ha användning av som 

trafikant. Vi har gjort en omvärldsanalys på hur man i andra länder ger ut trafikinformation och hur de står 

sig jämtemot Sveriges trafikinformationssystem.  

För vårt examensarbete har vi använt oss av diverse olika rapporter och intervjuer. Detta tillsammans med 

personer som har kunskap inom området. Vi har även använt oss av åtskilliga hemsidor för att inhämta 

information.  

Rekommendationer för examensarbetet kommer att beskrivas genom fem teman. I rapporten har vi utfört 

en mängd olika intervjuer som vi sammanställt till teman. Teman var utformade efter det vi kände var 

mest relevant från intervjuerna. Våra teman speglar bilden av vad vi har lagt vikt med detta 

examensarbete. 
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Abstract 

In this report, we have explained the problems that may occur with today's technology and what possible 

solutions to improve with time. With the help of the Swedish Transport Administration, we have implemented 

this thesis.  

We got the clear directions from the Swedish Transport Administration regarding purpose of this thesis. This 
made it easy for us to delineate our work after the guideline that was definer.  

The study's purpose was to try to understand why you can´t give out the relevant traffic information. Today we 
have the technology create a well smooth operation system. A system where you can easily get real-time 
information related to traffic, road works and obstructions.  

In this report we have summarized all the navigation system that you could use as a road user. We have done 
an analysis of how other countries give out their traffic information and how good they are against the 
Swedish traffic information system.  

For our thesis we have used various of different reports and interviews. The interviews have been with people 
who have knowledge in the field. We have also used numerous websites to gather information.  

Recommendations for the thesis will be described through five themes. In this report, we have conducted a 
variety of interviews that we have compiled for themes. Themes were designed for what we felt was most 
relevant from the interviews. Our themes are a mirror image of what we thought was the most relevant part in 
our thesis.  
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är avslutade delen för 

högskoleingenjörsutbildningen byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan. 

 

Vi vill tacka Trafikverket som har skapat detta examensarbete tillsammans med Peab Drift & Underhåll 

och ATA. Vi vill tacka våra handledare Janne Backman och Pär Englund på Trafikverket.  

 

Ett stort tack till alla personer som medverkat och deltagit på intervjuer. Detta examensarbete var inte 

möjligt att utföra utan alla intervjuer. 

 

Ett särskilt tack till Anders Wengelin som varit vår handledare och Per Roald examinator på KTH.  

 

Stockholm, november 2012 

                  Andreas Almqvist                             Simervir Sandhu  



 
 

  



 
 

Förkortningsindex 
app Application; tillämpningsprogram till smartphones 

 

DATEX specification for DATa Exchange between traffic and travel information centres;  

 europeisk standard för utbyte av trafikinformation mellan olika aktörer 

 

eCall Emergency call; nödanrop 

 

GPS Global Positioning System; system för satellitnavigering 

 

RDS Radio Data System; system för visning av trafikinformation i displayen på navigatorer 

 

TA-Plan Trafikanordningsplan 

 

TMC Traffic Message Channel; system för att ta emot trafikmeddelande på GPS 

 

VMS Variable Message Sign; anpassningsbar skylt för trafikmeddelande 

 

 

TIC Trafikverkets trafikinformationscentraler 

 

 STRADA Swedish Traffic Accident Data Acquisition; informationssystem för olyckor och skador i trafiken 

 

 TMA Truck Mounted Attenuator; ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten 

 

CEN Europeiska standardiseringsorganisation 

 

ISO Internationellt standardiseringsorgan 

 

ETA Estimated time of arrival; beräknad ankomsttid 

 

XML Extensible Markup Language 

 

 

Trafikledare Ansvarar för drift och avikelser   

 

 

Benchmarking Att jämföra det egna företaget med andra branscher 

   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Truck_Mounted_Attenuator
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1. Inledning 
Detta kapitel gå ut på att förklara varför vi har skrivit detta examensarbete och vilken nytta den medför till 

samhället. Vi beskriver även problemställning och hur vi har gått tillväga för att ge alternativa lösningar på 

problemet. 

 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket har god insikt i vad som försiggår på vägarna men de har svårt att informera trafikanten vad 

som är relevant i realtid. De stora GPS-företagen påstår att deras GPS tar hänsyn till köer och olyckor för 

att sedan kunna visa den bästa möjliga resvägen. Men GPS:erna fungerar inte så bra som tänkt, i dagsläget 

är det fortfarande radion som är mest relevant för trafikanterna. 

 

“Det kan fungera bra ute i Europa där det är mer trafik på fler vägar. Men även när det blir tillräckligt 

många här kommer mängden information bara att räcka för de mest vältrafikerade vägarna och i större 

städer”
1
, säger Gunnar Lind. Trafikverket har högt ställda krav på att förse trafikanterna med bra 

information, god service och bra mottagande vid väg- och ledningsarbeten. Trafikverket har därför 

följande förpliktelse att ge en god insikt i vilken servicenivå som trafikanterna kan förvänta sig vid väg- och 

ledningsarbeten.  

Dessa aspekter har vi valt att ta med: 

 Framkomlighet ska störas så lite som möjligt vid vägarbeten. 

 Ge aktuell information om trafikstörningar på de statliga vägarna. 

 I god tid informera om vägarbeten så att trafikanten kan välja alternativa vägar. 

Trafikverket menar att om trafikanterna får tillräckligt med information kan man enklare planera 

alternativa färdrutter och ha god beredskap för störningsmoment ute på vägarna.
2
 

 

Om man minskade störningarna på vägarna skulle det gynna många parter. När trafiksystem inte fungerar 

som de ska, blir samhället drabbat på många olika plan. Från att företag blir lidande till att människor blir 

irriterade och att olyckor kan uppkomma.  

 

Trafikverkets system fungerar inte lika bra som tänkt. På hemsidan kan man se var vägarbeten pågår, men 

det är många som aldrig rapporteras in och därför inte står med. Man vill utveckla ett system där man 

enkelt kan registrera vägarbeten och eventuella hinder. Dessa ska vara enkla att ta ur systemet när man är 

klar med arbetet. Vårt arbete går ut på att ge förbättringsförslag till Trafikverket. Vi ger tips på hur de kan 

effektivisera systemet för att alltid ge ut trovärdig information. 

1.2 Uppgift och mål 
Huvudsyftet med trafikinformation i realtid i samband med vägarbeten är att underlätta för trafikanter att 

planera sina resvägar. Trafikverket vill även reducera olyckor i anslutning till vägarbeten. Syftet med 

rapporten är att undersöka potentiella förbättringar med att ge ut trafikinformation i realtid. När systemet 

är redo att tas i bruk ska trafikanten känna tillförlit för systemet. 
                                                                 
1
 GPS - inte så smart som du tror, Thomas Arnroth/TT Spektra (2012) 

2
 Dokumentation för Arbete På Väg - Kurser (2011)  
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1.3 Avgränsningar 
Vi har belyst nyttan med att ge ut trafikinformation i realtid i samband med vägarbeten. Man ska enkelt 

kunna informera trafikanterna om att välja alternativa vägar för att minska risken att stöta på köer, hinder 

och vägarbeten. Vår omvärldsanalys har gått ut på att jämföra Sverige kontra andra länder för att se hur 

de går tillväga. Vi har granskat likvärdiga navigationssystem, hur de fungerar och om det finns något 

system i stil med Trafiken.nu.  

 

Vi har tagit fram information och förslag som ska hjälpa oss till att bearbeta systemlösningarna på sikt. Det 

är av allas intresse att det ska fungera så bra som möjligt. Vi har därför valt att vända oss till ett begränsat 

antal intressenter för att få en insikt i deras åsikter.  

1.4 Metoder och material 
Vi har gjort en bakgrundsanalys på tillgänglig information och en omvärldsanalys. Detta har vi gjort för att 

se om det finns några förbättringar i andra länder. Vi har intervjuat olika intressenter och även från 

personer som jobbar inom Trafikverket. Detta för att ta reda på varför systemet ser ut som det gör idag. 

Genom att bearbeta dagens teknik skulle man kunna förbättra det nuvarande systemet i förmån till alla 

trafikanter avsevärt. 

 

Vi har använt litteratur i form av “Säkerhet vid arbete på väg” som är en handbok gjord av Trafikverket. 

Boken består av lämplighetsvillkor och krav som Trafikverket ställer på sig själva.  

Vi har inhämtat information från hemsidor och rapporter som är relevanta för vårt arbetsområde. 

1.5 Målgrupp 
Med denna studie vill vi nå ut till KTH och Trafikverket. Rapporten är utformad för att ge en tydlig och 

sammankopplande bild oberoende vem som läser. Vårt mål med rapporten är att Trafikverket ska kunna 

använda rapporten som en referens. Detta för att kunna påverka trafikinformation i realtid i samband 

med vägarbete på ett positivt sätt.  

Våra handledare på KTH och Trafikverket tillhör två separata målgrupper. Trafikverket är beställare av 

detta arbete och KTH kommer vara examinator för examensarbete.  

1.6 Faktainsamling 
Fakta som vi samlat på oss under arbetet har bestått av intervjuer men även rapporter som vi lyckas ta del 

av under arbetets gång. Intervjuerna var tillsammans med personer från Trafikverket, Movea, SL, DHL, 

Peab Drift & Underhåll, Svevia, TomTom och Trafiken Stockholm. Alla företag har en viktig roll med 

synpunkter på dagens vägnät. Det fanns några liknande undersökningar som har gjorts av Gunnar Lind på 

Movea. Vi har använt vissa områden i rapporten just för att få en bättre bild om dagens läge angående 

trafikinformation. Vi har även fått en rapport från Trafikverket med olycksstatisk i samband med 

vägarbete. Vi har sökt inspiration hos andra just för att hitta nya lösningar och tydligare kunna se bristerna 

i det dagliga systemet. 

 

Intervjuer 

Informationen som vi har använt oss av kommer genom intervjuer med olika personer som haft någonting 

relevant att säga om vårt ämne. Det finns två olika aktörer som vi har intervjuat, ena är beställaren och 

den andra har varit entreprenörerna som har ansvar att bygga på vägarbetsplatser. Våra frågor har varit 

formulerade efter den aktör vi ska intervjua.  
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Tematisk analys 

Efter tolkningen av intervjuerna har vi bildat olika teman som har varit karakteristiska för samtliga 

intervjuer. Och med hjälp av dessa teman har vi dragit slutsatser på hur de flesta svarat kring frågorna. 

Med hjälp av dessa teman har vi kommit fram till slutsatser gällande vad de flesta tycker angående vissa 

frågor. Teman hjälper även läsarna att förstå vår vinkling av problemlösning. Och med tanke på att hela 

vårt examensarbete har grundat sig på intervjuer och analys av intervjuerna tycker vi att temabildning var 

det optimala valet för vår rapport. Vi har även förklara varför vi har valt teman som vi gjort. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har att bestått av att hitta befintlig information som har varit lämplig för vår rapport. I 

nuläget finns det inte mycket tillgänglig information inom vårt område. Det har främst varit insamling av 

information via Trafikverket och lämplig hemsidor för vår omvärldsanalys. Just för att analysera andra 

länder har datainsamlingen varit det enda sättet förr oss att kunna ta del av andras 

trafikinformationssystem. En viktig del med rapportskrivandet har varit att studera tidigare 

examensarbeten från Trafikverket eller likvärdiga arbeten som varit relevanta för att strukturera upp 

rapporten.  

1.7 Genomförandet 
Vi har lagt upp arbetet efter det sätt som vi kände var mest lämpligt för oss. Vi har analyserat tillgänglig 

information. Anledning till ett sådant ingrepp är att vi inte vill upprepa något som någon annan har 

tidigare gjort. Målet har varit att komma fram till förslag på lösningar till problemet. Vi vill att vår rapport 

ska kunna hjälpa Trafikverket med att förbättra deras nuvarande system som förser trafikanterna med 

information. 

När analyserandet och bearbetandet av nuvarande dokumentation var färdig formulerade vi frågor till 

våra intressenter. Efter det bokade vi in tider för intervjuer med viktiga intressenter för vårt 

examensarbete.  

Vi spelade in de mesta av intervjuerna, men vi skrev även ner delar av intervjuerna som vi tyckte var mest 

relevant för vårt arbete. Intervjuerna genomfördes oftast på distans då flertalet av intressenterna satt 

aktiva utanför Stockholm eller att de inte hade tid för personliga intervjuer. Efter intervjuerna gjorde vi en 

sammanställning av det fakta som vi hade fått, vi bildade teman som vi sedan analyserade. Vi tog hänsyn 

till vad entreprenörerna hade förslagit och försökte dra egna slutsatser om vad som skulle vara gynnsamt 

för systemet.  
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2. Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver nuläget för Trafikverket. Vi har valt att berätta om deras distriktsorganisationer, 

hur de utför sitt arbete och vilka visioner företaget har. 

 

På Trafikverketes hemsida kan man tydligt se vilka visioner företaget har. De vill att alla ska komma fram 

enkelt, tryggt och miljövänligt i trafiken. De vill skapa ett transportsystem som är effektiv energimässigt 

och säkert för trafikanterna.  

 

Trafikverket har samlat ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart. De har även ansvar för drift och underhåll för vägar och järnvägar. 

 

Trafikverkets mål är att man ska ha ett säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. De vill 

underlätta livet för Sveriges befolkning.
3
 

 

Trafikverket bildades 1 april 2010 och har idag cirka 6500 anställda. De har Regionkontor i Luleå, Gävle, 

Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Trafikverkets huvudkontor befinner sig i Borlänge. I 

Trafikverket ingår även Färjeleden, Förarprov, ICT, Järnvägsskolan, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges 

Vägmuseum och SweRoad.
4
 

 

Grundprinciper för verksamheten:  

Trafikverkets säkerhetspolicy - De har en nollvision när det gäller vägarbetsplatser och allmänt i 

transportsystemet. Ingen allvarlig skada eller död får uppstå på Trafikverkets vägarbetsplatser.
32

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Trafikverket, Gunnar Malm  

informationen utläst: 2012-09-14 
4
 Trafikverket  

informationen utläst: 2012-09-14 
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5
 Trafikverket  

informationen utläst: 2012-09-17 

Figur 1. Denna bild beskriver Trafikverkets organisation. 
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2.1 Strategi för trafikinformation  

Tekniken utvecklas väldigt snabbt runt omkring i världen och med att tekniken blir bättre förväntar man 
sig även att trafikinformation blir mer relevant. Trafikverket har både krav nationellt och från EU att 
leverera bra trafikinformation.

6
  

Tjänster som erbjuder trafikinformation efterfrågas i alla sammanhang. Efterfrågan av bra 
trafikinformation finns i följande verksamheter: trafikleding, planering, drift och underhåll, hos 
individanpassade tjänster för gods- och persontransportörer och hos sociala medier och privatpersoner.

 6
  

Oavsett om det är privatpersoner eller företag som behöver använda Trafikverkets tjänster förväntar man 
sig att Trafikverket levererar sina tjänster på ett konkurrensneutralt sätt. 

6
 

Det kommer vara vissa egenskaper som kommer vara avgörandet ifall man kommer använda 
trafikinformationen.

 6
  

 

För resan och transporter ska fungera väl krävs det att man får bra trafikinformation. Om man får bra 
trafikinformation kommer det även effektivisera trafikledningen. Har man tillgång till bra trafikinformation 
kan man undvika hinder och störningar på vägen.

 6
  

Trafikverkets mål med trafikinformationen är följande “resenärer och transportörer får relevant, tillförlitlig 
och lättillgänglig information för att kunna fatta beslut inför och under sin resa eller transport”.

6
 Med det 

här målet beskrivs Trafikverkets roll och hur de vill samverka med andra aktörer för att nå detta mål.
6
 

  

                                                                 
6
 Strategi för trafikinformation, M-L Lundgren, U/C Roberg, Ssbtik (2011) 

 Figur 2. Egenskaper för nyttig trafikinformation.
 6
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3. Vikten av att trafikinformation når ut i rätt tid till trafikanterna 
Trafikolyckor är ett vanligt fenomen som Trafikverket ser väldigt allvarligt på. En studie skriven av Eva 

Liljegren “Plötsligt var det ett vägarbete” med fokus på upphinnandeolyckor och personskador i uppdrag 

av Trafikverket. Den visar statistik på olyckor kopplade till olika samband med vägarbete.  

 

 

“Under åren 2003-2009 så inträffade 1723 trafikolyckor vid olika typer av vägarbeten i Sverige. Endast 595 

stycken, d.v.s. drygt 34 % var rapporterade av polisen att ha inträffat vid vägarbeten. Övriga trafikolyckor 

vid vägarbeten hittades genom ett flertal fritextsökningar i STRADA där även sjukvårdens rapportering 

användes. Troligtvis sker det betydligt fler olyckor men det är svårt att hitta dem i statistiska underlaget 

eftersom det saknas information i olycksbeskrivningarna.  

 

Av de 1723 olyckorna var det 26 dödsolyckor, 329 olyckor med svårt skadade, 1331 olyckor med lindrigt 

skadade och resten utan klassning. 590 av olyckorna var upphinnandeolyckor. Av upphinnandeolyckorna 

var 8 dödsolyckor, 52 olyckor med svårt skadade och 514 olyckor med lindrigt skadade. Resten av 

olyckorna var inte skadeklassade. Det totala antalet olyckor vid vägarbeten beräknas kosta samhället drygt 

400 miljoner kronor under åren 2003-2009.  

 

Den vanligaste olyckstypen var upphinnandeolyckor. Cirka en tredjedel av alla olyckor vid vägarbeten var 

upphinnandeolyckor. Nästan lika vanligt var olyckor med oskyddade trafikanter, främst fotgängare 2 och 

cyklister. Flest antal svåra olyckor sker med oskyddade trafikanter och på det kommunala vägnätet. 

Medelåldern är högre i olyckor med oskyddade trafikanter. 

 

Nästan 53 % av de personer som skadats i upphinnandeolyckor hade fått en sträckning eller liknande i 

halsryggen, vilket skulle kunna vara whiplash-skador. 89 % av dessa hade blivit påkörda bakifrån. Whiplash 

är den skadetyp som ger upphov till flest invaliditetsfall vid trafikolyckor, enligt Folksam. Kvinnor är, i 

förhållande till sin andel av trafikarbetet, överrepresenterade i upphinnandeolyckorna. I mycket stor 

utsträckning är det personbilar som kör på andra personbilar i upphinnandeolyckorna. 

 

Det går inte att få fram i vilken omfattning som vägarbetare är med i olyckorna och hur de skadas, 

förutom i utredningar av dödsolyckor. Tre av de totalt 31 döda i de 26 dödsolyckorna vid vägarbeten var 

vägarbetare. Det är främst trafikanterna som skadas och omkommer”.
7
  

 

 

                                                                 
7
 ”Plötsligt var det ett vägarbete!”. En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2009 med speciellt fokus på 

upphinnandeolyckor. Trafikverket, Eva Liljegren (2011) 
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3.1 Statistik 

 

Figur 3. Antal inrapporterade trafikolyckor vid vägarbeten av polis och sjukvård 2003-2009.
 7

 

Diagrammet ovan förklarar vikten av att rapportera polis- och sjukvårdsolyckor. Det gör att man får ett 

mer exakt värde av det totala antalet olyckor genom att kombinera dessa tillsammans. Som man kan se 

har totala antalet olyckor ökat sedan år 2003 det beror bland annat på att sjukvårdens inrapportering ökat 

successivt till systemet. Antalet olyckor i samband med vägarbeten har ökat. Det behöver rimligtvis inte 

betyda att det stämmer, utan att inrapporteringen progressivt förbättrats.
 7

   

 

Figur 4. Antal trafikolyckor vid vägarbeten per år från 2003 till 2009.
 7

   

I diagrammet ovan har man fördelat det totala antalet olyckor och upphinnandeolyckor under åren 2003 

till 2009. En förklaring på att upphinnandeolyckorna minskat är troligtvis att göra med att antalet 

rapporter som kommer in från sjukvården ökat. Det är många av trafikolyckorna som sjukvården 

rapporterat in där oskyddade trafikanter, fotgängare och cyklister som skadats.
7
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Figur 5. Fördelning av trafikolyckor vid vägarbeten på dygnets timmar 2003-2009.
 7

 

I Figuren ovan kan man se att de tre topparna då olyckorna ökat är under morgon, lunch och eftermiddag. 

Man skulle kunna säga att det förknippas med ökat trafikarbete, men det tydligaste tecknet är att 

olyckorna sker kl. 16:00 till 17:00 då flest är på väg hem från jobbet.
7
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4. Händelseutveckling av trafikinformation 

4.1 Tillvägagångssätt 
För att enkelt förklara hur man går tillväga från en händelse till ett meddelande via VMS kan förklaras 

enligt bild: 

 

 

          Figur 6. Informationskedjan från början till slut (VST/Movea, 2006).
8
 

 

Bilden ovan förklarar informationskedjan. En händelse skapas då ett planerat vägarbete, eller när det blir 

förändringar på vägbanan som bidrar till köbildning eller att oförutsägbara olyckor uppstår.  

 

Problem som uppstår på vägnätet tar trafikledaren hand om. Det är information via telefon, fax, radio, 

monitorer och andra källor.  Informationen kommer in som datainsamling för tolkning. Informationen 

verifieras och bearbetas för att hitta alternativ till förbättring för trafikanten. Det är viktigt att man gör 

dessa åtgärder mer noggrant. Det ökar trafikanternas tillförlit för aktualitet och begriplighet till systemet. 

Det finns såklart flera olika skeden i informationskedjan som kan förbättras.
 8

 

4.2 Insamling, bearbetning och vidareförmedling 
Det har visat sig att internationella länder har blivit betydelsevärt bättre med hantering av information i 

samband med trafikincidenter och detta under två decennier. Det är då viktigt att påpeka att det är tack 

vare mobiltelefonernas utveckling och spridning. Väntetiden för räddningsinsatser är för långa, vilket 

beror på att inrapporteringarna tar för långtid. För att förbättra dagens system så utvecklar man ett 

system som heter eCall. Detta system ska automatiskt skicka iväg ett larm i samband med olyckor till SOS 

med precisa uppgifter angående läge via GPS samt information om händelsen. Målsättningen är att redan 

år 2015 ska ha inför detta system i alla nya bilar. Som komplement till de automatiska systemen finns det 

vägrapportörer som är utvalda av trafikverket för att rapportera in manuellt. Trafikverket har ett system 

för att lokalisera fordon. Detta för att automatisk få restidsdata. I dagsläget så bearbetar man ständigt en 

mängd olika åtgärder just för att få snabbare och bättre kvalité på inrapporteringen.
 8

  

 

Svårigheterna idag är att hitta ett system där man snabbt kan hantera informationen, det för att på ett 

mer effektivt sätt kunna styra verifieringen. Man har redan kartlagt situationen i Stockholmsområdet vid 

två tillfällen. Det är av yttersta vikt att man kan ge rätt information i rätt tid till trafikanterna för att 

förkorta fördröjningarna i trafiken. Det är viktigt att förstå att man måste hitta en jämnbalans mellan 

verifiering, snabbhet och tillförlitlighet. Att inrapportera en antydan av fara är ofta mycket bättre. Detta 

kan förebygga olyckor innan man bekräfta olyckan. Det är av vikt att lämna förslag angående vägval då 
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väghålleren kan garantera att man inte försämrar omständigheterna för trafikanten. För att ge vägval till 

trafikanten behövs det minst 5-10 minuter för att trafikanten skulle göra det valet. Om man lyckas 

automatisera ett system där indatahanteringen och kvalitetskontroller kan tillämpas kan också 

tidsåtgången förminskas. Det har tidigare uppmärksammats att det uppstår tidsfördröjningar mellan 

system av datorer. Tidsfördröjningarna har bearbetats och blivit bättre med tiden. Man har lyckats öka 

effektiviteten angående åtgärder med bättre kunskap hos operatörerna. Det har även skett ett 

erfarenhetsutbyte med olika aktörer som uppföljt och utvärderat tidigare insatser. 
8
 

 

Förslag på att förbättra samarbetsklimatet kan vara genom strategisk trafikledning och benchmarking då 

olika företag är inblandade. Det är viktigt att man förser myndigheter och företag med relevanta uppgifter 

i form av information till en mängd utkanaler. Man har i Stockholms-regionen redan utvecklat ett system 

kallat samverkanswebben som använts i några år. Det är ett system mellan Trafik Stockholm, 

räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm där man delar information med varandra.
8
  

                                                                 
8
 Smart navigering, Vilken nytta gör trafikinformation i bilen? Gunnar Lind, Anders Lindkvist (2011) 
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5. Ur trafikanternas perspektiv? 
Man har genomfört ett projekt “Trafikantuppoffringar och nytta av trafikinformation” år 2006-07. Skillnad 

mellan denna undersökning och andra var att istället för pröva hur trafikanterna reagerar på olika 

föreslagna produkter så valde med att studera trafikinformationen ur trafikanternas perspektiv. Efter 

denna undersökning fastslog man vissa mönster för att visa hur trafikanterna “tänker” när det gäller 

trafikinformation.  

 

1. De som jobbar har oftast möjlighet att vara flexibla med när de ska åka hemifrån. Ifall de skulle få 

information om störningar och eventuella hinder så skulle de kunna planera sin körning mycket bättre. 

Yrkesförare har oftast fasta tider när gäller deras körningar och har inget större val när det gäller 

starttidpunkt för deras körning. 
8
 

 

2. De flesta som kör samma rutt varje dag vet oftast om att det är köer på deras väg eller inte. Man har 

oftast tidsmarginaler på 5-10 minuter när man kör. Och har man ett viktigt möte så kan marginalen vara 

ända uppe mot 20-25 minuter.
 8

 

 

3. Under färden vill man veta de avvikelser som kan orsaka förseningar utöver de som man har förväntat 

sig. Om förseningarna kan dröja över 5-10 minuter är det väldigt viktigt att förse trafikanterna med sådan 

information så att de kan välja en annan färd och de ska kunna informera andra att de kommer bli 

försenade.
 8

 

 

4. När man väl fastnar i en kö är det viktigt att veta när hindret kommer att försvinna. Om man lyckas 

förmedla sådan information kan vikten av trafikinformation ökas radikalt.
 8

 

 

5. När trafikanten ska välja sin resväg är det viktigaste för trafikanten att restiden är så kort som möjligt. 

För yrkesförare kan det uppskattas att trafiken flyter på hela tiden än att restiden är så kort som möjligt.
 8

 

 

6. Som trafikant vill man ha mer information under själva färden och att informationen som ges ut 

förhåller sig i realtid. Man borde införa ännu fler VMS-skyltar så att trafikanterna kan få relevant 

information och kan enkelt se vad som försiggår ute på vägarna.
 8

 

 

7. Trafikmeddelande som ges ut ska kunna tillhandahålla trafikanterna med varaktigheten för hindret. Om 

det inte går att förse information om hur lång tid ett hinder kommer vara på vägen bör man åtminstående 

kunna säga när hindret/olyckan inträffade.
 8

 

 

8. I dagsläget är radioinformationen mer relevant för trafikanterna än det som står på VMS-skyltar. Man 

bör kunna ge tydligare budskap på VMS-skyltarna men detta kan vara svårt att åstadkomma i praktiken.
 8

 

 

9. Trafikanter vill ha information som är just anpassad för deras rutt. Får man denna information behöver 

man inte lyssna på radion som allmänt berättar om vad som sker på alla möjliga vägar.
 8

  

 

10. Som trafikant känner man inte till alternativa vägar ifall man skulle fastna i en kö. Dessa vägar 

använder man väldigt sällan eftersom det inte finns tillräckligt med information om omledningsvägar när 

man väl är ute och kör. Trafikanterna vill gärna ha information om alternativa resvägar.
 8

 

 

11. Den uppoffring i tid man är beredd att göra för att få så komplett information som möjligt beror helt 

på vilka tidsmarginaler man har att göra med. Man ska inte behöva söka upp information, det ska helst 

bara komma upp som “pop-up”. Bara att sitta och söka på information kan ta väldigt lång tid och 
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slutändan har det tagit längre tid att leta upp informationen än att stå i själva kön. Tidsvinsterna måste 

vara tillräckligt stora för att trafikinformation ska vara så användbar som möjligt.
 8

 

 

12. När man uppfattar ett budskap kan man ganska enkelt avgöra hur mycket extra tid det kommer ta. 

Desto allvarligare budskapet är desto mer ökar restidsosäkerheten.
 8

 

 

13. Trafikanterna vill ha så tydliga meddelande som möjligt. Det ska tydligt framgå vilka hinder som finns 

ute på vägen. Desto tydligare man visar konsekvenserna för trafikanterna desto mer värdesätter de 

budskapet.
 8

  

 

14. De flesta vill veta varför det är kö men väldigt få är villiga att betala för informationen. Det är ungefär 

en tredjedel som inte utnyttjar trafikinformationen, dessa personer har det nära till jobbet eller så har 

extra restiden ingen större betydelse.
8
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6. Vad är realtidsdata? 
Realtidsdata kan beskriva hur trafiken ser ut i nutid med hjälp av kamerabilder på stora vägar, listad 

information på trafikstörningar och aktiva vägarbeten. En väl utvecklad tjänst kan även ge ut varningar på 

deras navigationssystem. Informationens trovärdighet varierar beroende på tjänst och dess kvalitet. I ett 

fungerande system med hög kvalité får man aktuell information som kontinuerligt uppdateras. Detta 

medför att händelser kommer in alternativt tas bort.
9
 

 

6.1 Datex II 

Allting som händer ute på Trafikverkets vägar rapporteras in till Datex. Informationen kan omfatta allt från 

vägskador till vägarbeten och andra typer av hinder. Datex II används för att leverera trafikinformation till 

alla aktörer som vill ta del av deras data. Datex II är en europeisk standard. Trafikinformationen som Datex 

II ger ut levereras i XML-format och man kan justera sina inställningar på om man vill att informationen 

ska uppdateras automatiskt eller om man väljer att uppdatera den manuellt. Datex II - organisationen 

övervakar och upprätthåller europeisk standard för Datex II.
8 

6.2 Olika typer av navigationssystem 

6.2.1 RDS-TMC 

RDS står för “Radio Data System - Traffic Message Channel”. Tekniken går ut på att skicka ut TMC-

meddelanden. I vanliga fall har RDS en datakanal låst för TMC trafikinformation.
10

 

 

Det som är bra med RDS-TMC är att den ger ut trafikinformation för den vägen som trafikanten kör på, 

den ger trafikinformation som är anpassad efter för sina rutter. TMC-meddelanden gäller främst Europa, 

riks- och viktiga länsvägar. Dessa meddelanden visas med en symbol eller i vanlig textform som visar om 

det är hinder, trafikolyckor och vägarbeten på sin planerade rutt. Vid större tätorter runtom Europa kan 

även kö-information visas på vissa huvudgator.
 10

 

 

För att kunna bruka detta system måste de finnas ett navigationssystem med inbyggd RDS-TMC modul.  

Sen år 2011 har det blivit färre som använder sig av RDS-TMC som Trafikverket levererar. RDS-TMC är en 

europeisk (CEN) standard och internationell (ISO) standard. Detta system fungerar dygnet runt i nästan 

hela Europa. För att ta reda på vad som sänds har Trafikverket en webbsida, TMC - just nu. Där kan man 

enkelt se hur många trafikmeddelanden som har skickat ut och hur många trafikmeddelanden som GPS: 

en ska ta emot i sitt sändningsområde.
 10

 

 

Det finns två tjänsteleverantörer som sänder RDS-TMC, den ena är Trafikverket och den andra är 

Mediamobile Nordic Ltd. Trafikverket sänder RDS-TMC som sänder olika händelser som inträffar över hela 

Sverige. Mediamobile sänder RDS-TMC Premium. RDS-TMC Premium fokuserar mer på trafikköer och 

filtrerar trafikinformation på ett annorlunda sätt. Tjänsten som Trafikverket levererar är kostnadsfri och är 

tillgänglig för alla i Sverige. Det som kostar är att köpa ett navigationssystem som kan ta emot TMC-

meddelanden. De Navigationssystem som har RDS-TMC premium modul har förbetalat en livstid licens till 

tjänsteleverantören som levererar RDS-TMC Premium.
 10

 

RDS-TMC är en tjänst som gratis för de större vägnäten. I vissa länder kan det kosta för tjänsten då det 

gäller mindre vägnät eller i storstäder. Vanligtvist är kostnaden inräknad när man har köpt en mottagare, 

så kunden märker nästan aldrig av denna kostnad. Tekniskt sätt fungerar RDS-TMC på så sätt att man 

                                                                 
9
 Marknadsöversikt över webbaserade reseplaneringstjänster, Tomas Strand (2010) 
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skickar ut kodade RDS- meddelanden på P3-kanalen. Dessa tas sedan emot av navigationssystemet, 

meddalanden avkodas av navigationssystemet och visar en ikon eller text för användaren av 

navigationssystemet. Det kan även förekomma att efter navigationssystemet har avkodat meddelandet så 

kan den föreslå en alternativ vägrutt än det som är valt.
 10 

“Meddelanden som skickas ut kan vara följande: 

 Meddelanden om kö, trafikstockning, avstängd väg. 
 

 Trafikolyckor som rapporterats till Trafikverket via SOS Alarm. 
 

 Vägarbeten som påverkar trafiken, till exempel avsmalnande väg, hastighetsbegränsning eller 
maxlängd på fordon. 
 

 Vägväder relaterade händelser (oktober–april) i form av halkvarning, varning för snörök eller 
varning för modd och snöproblem på vägen”.

 10
 

Nyttan med RDS-TMC är att meddelanden är anpassade efter det området trafikanten befinner sig. Detta 

gör att systemet inte ger ut för många meddelanden vilket kan vara praktisk.
 10

  

Trafikverket erbjuder denna tjänst eftersom deras mål är att skapa en miljövänlig, trafiksäker och 

tillgänglig trafikmiljö. RDS-TMC bidrar till bättre tillgänglighet ute på vägar genom att informera 

trafikkanterna om alternativa vägval vid störningar ute i trafiken. RDS-TMC gör också att trafikanterna får 

veta om hinder och olyckor ute på vägar vilket gör att de kan vara mer varsamma ifall de ska köra den 

sträckan. Detta medför säkrare vägar för trafikanterna.
10

 

6.2.2 Trafiken.nu 

Trafiken.nu erbjuder trafikinformation i främst storstäderna. Den finns i Stockholm, Göteborg, Skåne, 

Kalmar/Öland och Skaraborg. På Trafiken.nu finns det även en reseplanerare där man enkelt kan skriva in 

sin start och slutpunkt. När man gör detta kommer det upp tre stycken alternativ: För bilister, de som åker 

kommunalt och andra som vill cykla/gå till destinationen. På Trafiken.nu kan man även se hur flödet är i 

trafiken och andra eventuella hinder och vägarbetsplatser som kan orsaka förseningar i trafiken. 
11

 

 

Ansvariga för Trafiken.nu i Stockholm är: 

• AB Storstockholms lokaltrafik (SL) 

• Stockholms stad, Trafikkontoret 

• Vägverket Region Stockholm
11 

6.2.2.1 Kunskap om aktuellt trafikläge 

På Trafiken.nu kan man se aktuella vägarbeten och trafikflödet. Men informationen som står på 

trafiken.nu är inte fullständigt. I Stockholmsregionen är det möjligt att se vilka vägarbeten som har 

rapporterats in men i verkligen är det betydligt många fler som pågår under den här tiden som aldrig 

inrapporteras. Detta gör att trafiken.nu inte har möjlighet att ta med alla hinder och vägarbeten ute på 

vägar.
11

 

                                                                 
10

 Trafikverket  
informationen utläst: 2012-09-06 
11

 Trafiken.nu, AB Storstockholms lokaltrafik, (SL) Stockholms stad, Trafikkontoret, Trafikverket Stockholm 
(2012) 
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                 Figur 7. På bilden kan man se hur trafikflödet är i Stockholm (10:30). Man kan även se eventuella hinder                       
 och vägarbeten som har rapporterats in.

11
 

 

 

                  Figur 8. På bilden kan man se hur trafikflödet är i Stockholm under rusningstrafik (16:30). Man kan se att det 
  är mycket rött markerat på vägarna vilket innebär att det är köer ute på vägen.

11
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6.2.3 Läget i trafiken 

Läget i trafiken täcker samtliga städer i Sverige. Informationen som ges ut är inte lika uppdaterat som 

Trafiken.nu. Läget i trafiken är ett bra val för de städer där Trafiken.nu kan ge ut information. På Läget i 

trafiken kan man se tågtrafiken, färjetrafik och biltrafik.
12

 

 

Nu har man även lanserat en app “Läget i trafiken” för mobilen. Det är dock bara en beta version och 

några missar kan förekomma. I appen är det möjligt att se samtliga vägarbeten, hinder och störningar runt 

om i Sverige. Det finns en tågtabell med avgångstider för samtliga tåg och där det även går att se om det 

är några förseningar i tågtrafiken. Det går att göra en enkel sökning för en station och se hur tågtrafiken 

ser ut just för den stationen.
12 

6.2.4 Apple 
Apples nya operativsystem IOs 6 har Kartor som erbjuder att man som trafikant kan få trafikinformation i 

realtid. Den ska så väl detaljerade att vi ska ändra på vårt sätt att se på kartorna. Deras kartelement är 

vektorbaserat, vilket ska ge grafik och text till en ny nivå. Den funkar likväl i 3D format som när den är 2D. 

Du är kapabel till att luta och rotera ett visst område, då den fortfarande håller namn och platser på rätt 

ställe. 
13

 

 

Den ska ge dig en visuell och röst navigering som uppdaterar trafiken i realtid. Man ska enkelt kunna skriva 

in sin destination och därefter välja vilken färdväg man vill välja. Under färdvägen talas anvisningar om hur 

du ska navigera dig fram. Om trafiken förändras får du dessutom alternativa kartor av tänkbara körvägar.
 

13
  

 

Apples kartor använder ett system där man beräknar ut din ETA efter trafikförhållanden som är i realtid. 

Automatiskt får man också information om eventuella incidenter som orsakat trafikstockningar, detta så 

att du enkelt kan se om det finns en allvarlig olycka framåt eller bara en tillfällig hålla upp. Man har även 

valt att varna trafikanterna med tre olika varningssymboler, olyckor, varningar och vägarbete.
13

 

 

Figur 9. Apples navigationssystem  

                                                                 
12

 Trafikverket 
informationen utläst: 2012-10-17 
13

 Apple 
information utläst: 2012-09-20 
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6.2.5 Google Maps - Med trafikinformation  

Tjänsten är ett komplement till Google Maps. Informationen som Google ger ut är insamlad från 

trafikanternas mobiler när de godkänt att Google får ta del av deras trafikdata. Informationen samlas in 

och ger en bild på hur trafiksituationen kan se ut. 
15

 

 

 

                   Figur 10. Bilden visar aktuellt trafikläge.
14

  

I tjänsten det möjligt att se hur trafikflödet ser ut, grön linje innebär att det är bra flöde i trafiken utan 

större störningar eller köer medan röd linje innebär att trafiken rör sig sakta och att det kan vara väldigt 

mycket köer.
15

 

 

6.2.6 Reserobot.se 

Reserobot är en tjänst som har utvecklats av Samtrafiken.se.
16

  Vision med tjänsten är att den ska kunna 

planera alla resor i Sverige oavsett vilken färdmedel man använder. Reserobot finns även som en app till 

telefonen där man kan knappa in sina resor.
17

 

  

                                                                 
14

 Google Maps 
15

 Swedroid 
16

 Samtrafiken  
17

 Reserobot 
Samtlig information utläst: 2012-10-19 
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6.2.7 TomTom 
 

TomTom erbjuder flera tjänster, de erbjuder en tjänst som är gratis på deras hemsida annars får man 

betala för deras produkter. Den bästa tjänsten som TomTom kan erbjuda är TomTom – HD Traffic vilket 

ger dig bästa möjliga real-tids data som finns ute på marknaden idag.
18

 

 

HD Traffic innehåller följande: 

 IQ Routes, ger dig information om alternativa vägar 

 All data som TomTom får in av deras Iphone och android app 

 Vägarbeten som har blivit kontrollerade av TomTom 

 All data som TomTom har fått in av transportbolag som använder Tomtomts tjänster 
18

 

TomToms gratis tjänst heter Route planner som finns på deras hemsida. Med Route planner går det enkelt 

att se vart det finns köer och vägarbeten. Tjänsten är inte lika uppdaterad som HD Traffic men är ändå en 

av de bättre tjänster som vi har i Sverige för att få trafikinformation. Route planner uppdateras varannan 

minut. I Route planner kan man skriva in sin start och slut destination och se hur lång tid resan kommer 

att ta. Den stora skillnaden är att den inte ger förslag på alternativa vägar. 
18

 

 

 

  

                                                                 
18

 TomTom 
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7. Vilken nytta gör trafikinformationen i bilen idag? 
Navigationssystem förses med sim kort som inom snar framtid kommer kunna registrera hastighet och 

kunna beräkna kötider, kölängd och även kunna förse med alternativa vägar. I dagens samhälle har de 

flesta människorna en smartphone och i de flesta smartphones kan man ladda ner en navigations-app. Det 

som är avgörande för navigationssystem är hur pass lätthanterad den är och hur pass det går att anpassa 

den efter användarens behov.
8
 

Ibland visar navigationssystemen felaktig information men det är viktigt att händelsen inte upprepas allt 

för ofta. Vid upprepning av felaktig information kan systemet tappa sin trovärdighet. För att systemet ska 

bevara sin trovärdighet bör informationen som den ger ut vara rätt två utav tre gånger. För tillfället kan vi 

inte ge ut tillräckligt bra information i Sverige vilket leder till att man inte tilltar andra medel för att få en 

så pålitlig trafikinformation som möjligt.
 8

 

 

Följande medel används på grund av brist av tillförlit för navigationssystem: 

 ”Akuta meddelanden om olyckor går ofta ut inom en kvart via radio. 
 

 Allmän information om större vägarbeten hittar man oftast på TMC, men är svår att använda då 
aktuellt trafikläge sällan framgår. 
  

 Köläget i Stockholm finns på trafiken.nu och DN:s hemsida, men är svårt att använda i bilen. 
Köinformationen i Premium TMC som finns i vissa GPS är begränsad och ofta inaktuell. Fast 
monterade, fordonsburna system kan inte ta emot denna information.  

 

 Köläget i Göteborg finns också på trafiken.nu med kamerabilder på länkar, GP har också 
kamerabilder, men är likaledes svårt att använda i bilen. 
 

 Föraren kan ofta känna till trafiksituationen vid start och om händelser som inträffat på vägen 
tack vare senaste trafikrapport i radion. 
  

 Efter start är det viktigt att vara observant på om trafiken är ovanligt tät eller om köer uppstår.  
 

 Information om kösituationen är begränsad, det som finns är restidsinformation och uppgifter 
om köläget i trafikrapporter”.

8
 

 

Slutsatsen ur detta är att realtidsinformation är så pass begränsad i Sverige att den har väldigt liten 

betydelse för trafikantens beteende. Det är främst radion som når ut till de flesta billister. Det är köer som 

trafikanterna är mest intresserad av är det som efterfrågas mest av trafikanterna. I dagsläget finns det 

information om köer men den är väldigt svårtillgängligt. Oftast finns det information i svåråtkomliga 

hemsidor eller avancerade navigationssystem vilket gör att trafikanterna inte känner behov att lägga flera 

minuter på att leta upp information om köer.
 8

  

Oftast täcker informationen bara 15-20% av köerna och det är bara 5-10% av billisterna som har tillgång 

till informationen. Radion täcker ca 50-60% av alla akuta händelser och har 60-70% lyssnare. Radion har 

tydligare budskap när det gäller köinformation än andra informationskällor. Information om vägarbeten 

kommer ut i RDS-TMC men eftersom den inte förhåller sig i realtid blir informationen som finns på RDS-

TMC irrelevant för trafikanterna.
8
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8. Omvärldsanalys 
Tanken med vår omvärldsanalys var främst att undersöka länder som vi anser att vi borde ligga jämlikt i 

utveckling med Sverige. Länder som vi har valt att studera är Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. 

Alla länderna har webbsidor med trafikinformation. Vår tanke var att se vilken av dessa som är tydligast 

och enklast att navigera för att få den trafikinformation man eftersträvar. Gemensamt för alla länderna är 

att man är delaktiga i ett projekt som heter ITS - intelligenta transportsystem.
19

 ITS är ett projekt som är 

gjort för att öka smidigheten och säkerheten i trafiken.
20

 

 

8.1 Norge 
Utveckling inom trafikinformation är på väg fram, men än i dagsläget har de inte lyckats ge ut lika tydlig 

information på deras hemsida. Man har en liknande tjänst till trafiken.nu som heter Visveg.vegvesen.no. 

Tjänsten är relativit gammal och är under uppdatering.
21

 Det känns att Sverige verkligen ligger i framkant. I 

Norge arbetar man med ett sammarbetsprojekt mellan Norska Trafikverk och NRK som är jämförbar med 

Sveriges Radio. Tillsammans samlar de offentlig data i en gemensam portal. Det verkar bra då man 

tillsammans kan dela informationen till varandra tillskillnad från här i Sverige där man har Trafikverket och 

Sveriges Radio som två egna enheter även då båda är statligt ägda. Norges vision är väldigt lik den svenska 

och det känns som nästa alla nordiska länder strävar efter samma mål.
22

 

8.2 Danmark 
I Danmark har man en väldigt tydlig och enkel sida för att ge ut information till alla trafikanter som vill veta 

hur det ser ut på vägnäten. TMC-meddelanden från TIC – Trafikinformationcentraler skickas ut oftare i 

Danmark än vad det gör i Sverige, i Danmark skickas det ut var 5:e minut.
23

 De ger även ut en app för 

smartphones där man delar med sig av all information som man får in på Vejdirektoratet.dk. Det är deras 

motsvarighet på Sveriges Trafikverket och Trafiken.nu.
24

 Skillnad mellan Sverige och Danmark är att man i 

Sverige inte får ge ut utdata i form av appar men i Danmark är det tillåtet. Man har även utvecklat 

rejseplanen.dk för den men som vill planera sin resa efter tid, kostnad och miljö. Den är baserad på 

historisk insamlad restidsdata från hela Danmark. Den bygger ett system där man samlat på sig indata från 

budbilar och liknade källor.
25

 Deras strategi angående vägnätet är väldigt lik den svenska.
26
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8.3 Finland 
På Trafikverket i Finland har de en väldigt strukturerad hemsida där de ger ut all typ av information som 

kan vara relevant för trafikanten. De ger ut realtidsinformation dygnet runt angående väglag och 

väglagskameror på alla deras allmänna vägar. Information angående vägarbeten och trafikstörningar finns 

att ta del av. Informationen som ges ut baseras på data som man automatiskt får in från alla vägar och 

från observationer av myndigheter. Man har ett sammarbete tillsammans med polisen, 

kretsalarmeringscentralerna, gränsbevakningen, entreprenörer, kommunerna, vägservicemännen och 

radio. Man har även en hemsida som liknar Trafiken.nu men den ger bara trafikinformation för vissa delar 

i landet.
27

 Visionen för Trafikverket i Finland är väldigt lik andra, förutom att man formulerar sig med 

andra ord men ändå eftersträvar samma sak.
28

 

 

8.4 Storbritannien 
I Storbritannien förses trafikinformationstjänster på många olika sätt då de har väldigt hög belastning på 

vägarna. Det finns därför flera olika tjänster för olika delar i landet. Landet är indelat i tre delar England, 

Skottland och Wales.
29

 Var och en av dessa har en egen tjänst för trafikinformation med varierande 

kvalitéer. Det är från de olika tjänsterna de får inhämta realtidsinformation om man vill ha 

trafikinformation beroende på vilket området befinner sig i. Det finns ingen officiell sida för deras 

trafikinformation. De hänvisar därför till andra hemsidor där deras trafikinformation inte sträcker sig. Den 

mest kompletta reseplaneraren för Storbritannien är TransportDirect. Den täcker alla områden förutom 

Nordirland och kanalöarna. Den ger realtidsinformation oavsett vad det är för typ av trafik. Deras 

reseplanerade för bil baseras på ett empiriskt system för trafikinformation.
30

 

För att lyckas förse trafikanterna med realtidsinformation har man utvecklat en handsfree trafikapp för 

smartphones. Den ska ständigt skicka ut nyheter och uppdateringar om händelser ute på vägarna. Det är 

arbete som är mellan den offentliga och privata sektorn.
31

 Visionen är enhetlig för England, Skottland och 

Wales då man strävar efter samma mål.  
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9. Teman 

9.1 Avtal vid rapportering 

I dagsläget lämnar man in en TA-plan som ska innehålla start och slutpunkt för vägarbeten. ”Du är skyldig 

att rapportera innan du startar ett vägarbete, när du tar en paus och inför avbrott för helg eller natt. På 

samma sätt är du skyldig att rapportera när du återupptar arbetet”.
32

  

 

Problematik 

 De flesta tycker att entreprenören slarvar med inrapportering/avrapportering av vägarbetsplatser.  
 

 Det finns straff idag om man har missat att rapportera in en vägarbeten, men det sker aldrig i 
praktiken. Det finns inget incitament ifall entreprenören sköter sitt jobb och rapporterar in allt enligt 
avtal. 
 

 Det behövs även en uppföljning av entreprenörernas jobb. Jobbet måste kontrolleras för att se om 
entreprenören har skött rapporteringen eller inte. 

 Entreprenörerna tycker själva att det tar alldeles för lång tid att ringa in varje gång de ska starta och 
avsluta en vägarbetsplats. Man kan göra det när det är fasta- och intermittenta vägarbeten men det 
blir väldigt jobbigt vid rörligt arbete (plogning och saltning).  
 

 Problemet ligger även i att systemen är individbaserade men idag finns det inte teknik som kan 
leverera ett system som fungerar helt automatiskt utan hjälp av individer. 

Konsekvenser 

 De främsta konsekvenser då entreprenörerna missar inrapportering eller avrapportering av en 
vägarbetsplats är att trafikanter får felaktig information. Trafikanten väljer att avstå från att åka vissa 
vägar eftersom det står att det finns en vägarbetsplats på vägen. I verkligheten är det bara en 
entreprenör som har missat att avrapportera ett avslutat vägarbete. Ibland kan det dyka upp en 
vägarbetsplats även när det inte är angivet på GPS. Detta gör att trafikanten tappar förtroende för 
systemet och avstår att använda systemet i för framtida behov. 

 Det saknas ett tydligt samband om man ska belönas vid inrapportering och avrapportering av en 
vägarbetsplats. Detta gör att entreprenören tappar motivation eller inte lägger lika mycket fokus på 
att rapportering en vägarbetsplats. 

Lösningar 

 Införa incitament i avtalen för att motivera entreprenörerna att rapportera in vägarbeten. 
 

 Tydligare avtal där fokus ligger på rapportering av vägarbeten. Än så länge lämnas det bara in en TA-
plan som inte säger så mycket om arbetarnas pauser eller vilka tider de arbetar. 
 

 Kontrollera vägarbetsplatser oftare än vad de gör nu för att se till att entreprenören sköter sitt jobb. 
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9.2 Teknik för inrapportering och avrapportering 
Dagens system för inrapportering/avrapportering är att man ska ringa in till trafikledningscentralen och 
knappa in ett långt nummer. Systemet är krångligt att använda vid inrapportering och avrapportering av 
flera mindre arbeten per dag.  

Problematik  

 Eftersom det inte finns något automatiskt system så ”missar” entreprenörerna att rapportera in alla 
moment när han jobbar på en vägarbetsplats. Individer är inte helt felfria, det är naturligt att man inte 
kommer ihåg att rapportera in varje paus man tar. 
 

 Systemet är dugligt vid fasta arbeten. När det kommer till intermittenta- och rörliga arbeten så krävs 
det ett mycket enklare system. Man måste generellt förenkla systemen. 
 

 Enligt en verksamhetschef på Trafikverket bör arbeten rapporteras in per automatik istället för att det 
ska vara individbaserade. Detta skulle öka trovärdigheten för vägarbeten uppskattningsbart till 90 %. 
Allt som är individbaserat kan aldrig uppnå den standarden menar han. 
 

 Ibland får trafikanterna irrelevant information vilket kan skapa irritation hos trafikanten och detta kan 
medföra att trafikanten tappar fokus på vad som är viktigt. Det kan till och med vara bättre att inte 
skicka ut meddelanden vid små förseningar. 

Konsekvenser 

 Systemet blir bristfälligt när entreprenörerna missar att rapportera vägarbeten. Och eftersom 
trafikanterna inte vet att det finns en vägarbetsplats det innebär risk för trafikanterna och 
vägarbetarna. 
 

 Entreprenörerna avstår från att aktivera eller avaktivera vägarbeten eftersom systemet är krångligt 
och tar för lång tid att bearbeta. 

Lösningar 

 Med hjälp av dagens teknik skulle de kunna införa en app som gör det enklare för entreprenörerna att 
inrapportera och avrapportera vägarbeten.  

 Att ha kontroller vid alla vägarbeten kan kosta väldigt mycket för beställaren. Det är helt omöjligt att 
kontrollera alla vägarbetsplatser. Man bör utveckla ett system där alla vägarbeten registreras och 
göra en enkel uppföljning av hur vida entreprenören har skött sitt arbete.  
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9.3 Reducera olyckor i samband med vägarbeten 
Idag sker det ovanligt många olyckor i samband med vägarbeten. Detta är trots tydlig skyltning och säkra 
vägarbetsplatser. 
 
Problematik 

 Det är alldeles för hög hastighet i samband med vägarbeten. Olyckor sker i kostnad till framkomlighet, 
då man vill komma fram snabbare till sin destination.  
 

 I vissa fall saknas det tydliga direktiv i samband med vägarbeten. När trafikanterna får informationen 
om vägarbeten är det redan försent. 
 

 Vissa menar även att ansvaret ligger bara hos individen och att vissa individer ofta har tendens att 
köra lite som de behagar. 

Konsekvenser 

 Höga hastigheter vid vägarbetsplatser leder till att det blir fler olyckor än nödvändigt på arbetsplatser.  
 

 Att man lägger ansvar på individen är bara ett sätt att skjuta på ansvaret hos någon annan och man 
vägrar erkänna sina brister på vägarbetsplatsen. 
 

 Ibland kan det vara så att även fast man skyltat så ger det ingen effekt på chauffören då man saknar 
respekt för vägarbetsplatser. 

 

Lösningar 

 Den som är ansvarig för vägarbetsplatsen skulle kunna krympa ytan som man kör på vid 
vägarbetsplatser. Detta leder till att trafikanten blir tvungen att sänka hastigheten förbi 
vägarbetsplatsen. Åtgärder för att sänka hastigheten kan göras med hjälp av chikaner och väghinder. 

 Hade trafikanterna fått relevant trafikinformation i tid och såg en vägarbetsplats på sitt 
navigationssystem hade de kunnat veta om vägarbetsplatsen mycket tidigare. Då trafikanterna får 
veta om en vägarbetsplats i god tid kan de antingen välja att ta en alternativ väg eller så kan de sakta 
ner farten. Detta kan förebygga risken för en olycka. 

 Ansvaret för skyltning ligger hos entreprenören. Entreprenören måste själv känna ansvar för 
vägarbetsplatsen som han är ansvarig för. Beställaren skulle även kunna göra uppföljning av 
entreprenörens arbete och se om det har förekommit några olyckor på arbetsplatsen och i så fall vad 
som var orsaken till att olyckan har skett. 
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9.4 Arbete ute på väg  
 Problematiken som kan uppstå ute på väg. Denna problematik berör entreprenörer, arbetarna som jobbar 
ute på väg och trafikanterna.  
 
Problematik 

 Ibland väljer entreprenörerna att arbeta ute på väg när det inte är lämpligt. Det händer att 
entreprenören väljer att arbeta ute på väg mitt i rusningstrafik fast han hade kunnat utföra arbetet 
under kvällstid.  
 

 Rörliga arbeten som plogning och saltning är oftast arbeten som sker akut. Entreprenören ska alltid 
rapportera in innan arbetet börjar. Men det finns brister då man har utrycknings tid på ca: 45min. Det 
får följder att inrapporteringen inte alltid blir innan utan i takt med arbetet.  
 

 Vid exempelvis intermittenta arbeten ska entreprenören ha en generell eller ”vanlig” TA-plan som 
han arbetar efter. Intermittenta arbeten är arbeten där man (slottrar, sopning och tvättning av 
skyltar) man kör fram till platsen stannar för att åtgärda problemet sedan kör vidare. Vilket kan leda 
till stopp i trafiken och trafikanterna blir stillastående eftersom det sker ett intermittent arbete som 
inte har rapporterats in. 
 

 Arbete som plogning och saltning måste ibland ske under rusningstrafik. Det är viktigt att förse 
trafikanterna med information att det sker plogning- och saltningsarbeten ute på vägen vilket kan 
orsaka köer ute på vägen. 

 

Konsekvenser 

 Om man arbetar ute på vägen under rusningstrafik kan det skapa köer och skapa irritation hos 
trafikanterna. Trafikanten kan även börja ifrågasätta varför arbetet utförs i den här tidpunkten och 
inte senare på dagen när det är mindre trafik. Detta leder till att man tvivlar på företagets sätt att 
utföra arbetet. Arbeten som plogning och saltning måste ibland ske under rusningstrafik eftersom 
man vill inte ha halt väglag.  
 

 Det är även en fara för arbetaren ifall entreprenören missar att rapportera in arbetet. Detta skulle 
kunna resultera till trafikanterna inte lägger märke vägarbetarna ute på väg vilket kan leda till olycka. 

 

Lösningar 

 Entreprenören väljer lämpligare arbetstider så att man stör trafiken så lite som möjligt. 
 

 Intermittenta arbeten är väldigt krångliga att rapportera in, det skulle behövas en app för att 
rapportera in vägarbeten på ett enklare sätt. Detta skulle göra det möjligt för trafikanterna att följa 
arbetet eller bilarna på sin GPS. 
 

 Plognings- och saltningsarbeten sker ofta under akuta omständigheter. Detta leder till att man inte 
har tid att rapportera innan man redan är ute på vägen. Här behöver man någon form av automatiskt 
system som rapporterar in plognings- och saltningsarbeten så fort man startar igång plogbilen. 
 

 Man kanske måste ha ett enskilt avtal beroende på vad för typ av arbete som utförs fasta-, rörliga- 
och intermittenta arbeten. 
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9.5 Tillförlit av navigationssystem  
Vi intervjuade flera olika personer på olika företag och frågade vilka synpunkter de hade gällande GPS och 
dagens navigationssystem. 
 
Problematik 

 Navigationssystem ger ut information som de får in från Trafikverket. Får Trafikverket in fel 
information kan det i sin tur ge felaktig information till navigationssystemen. 
 

 De flesta känner att navigationssystem håller ojämn nivå. Ibland kan informationen som ges ut vara 
väldigt bra och andra gånger kan den vara bristande. Det händer att det kommer upp för många 
vägarbeten på sitt navigationssystem. Ibland kan det vara så att man inte får några uppgifter om 
arbeten ute på vägen. 

 

Konsekvenser 

 När folk tappar förtroende för ett system brukar det oftast leda till att man använder systemet allt 
mer sällan. Mindre användning av systemen kan leda till att företagen slutar att utveckla sina 
navigationssystem. Vilket i sin tur kan leder till att folk inte köper navigationssystem. Detta skulle 
medföra en negativ effekt på navigationsbranschen, även om det är otänkbart i dagsläget.  

 

Lösningar 

 Förbättra informationen genom att utföra kontroller oftare. Kontrollera att den information som ges 
på navigationssystem stämmer överrens med verkligheten. 
 

 Ställa krav på Trafikverket att ta kontakt med mer etablerade GPS företag som har stor kännedom om 
dagens vägnät och dess trafikinformation. Detta för att hitta en samarbetspartner och tillsammans 
Trafikverket utveckla ett mer välfungerande system för Sveriges vägnät. 
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10. Diskussioner 
Vi var medvetna om att det här inte skulle bli någon banbrytande rapport utan mer som ett underlag för 

att kunna förändra dagens tankesätt inom området. Vi hoppas att vår studie används som en referens av 

Trafikverket för att belysa nyttan av trafikinformation i realtid i samband med vägarbeten inom de olika 

områden som vi har tagit upp i teman.  

Vi tyckte att intervjuerna resulterade till att ge ett liknande mönster på frågorna vi ställde, de flesta var 
med på noterna och visade en positiv inställning till våra förslag. I intervjuerna framgick det att det görs 
mycket inom området, men att det skulle gå att göra ännu mer.  

Vi känner att Trafikverket bör konsultera andra företag kring ämnet. Det finns aktörer i Sverige som har 
erfarenhet inom trafikinformation än Trafikverket.  
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11. Slutsats 
Problemet är tydligt för vår uppgift och ingen har hittills lyckats lösa problematiken. Vi har därför valt att 

ge förslag i form av teman. Det är delar av problematiken som vi hittat förslag på för att bitvis kunna 

förbättra systemet. Uppgiften är väldigt omfattande och invecklad för att hitta ”en” relevant lösning. Det 

finns en mängd olika förslag för att förbättra trafikinformationen i realtid i samband med vägarbete. Det 

har varit med hjälp av intervjuerna som gett oss en bra inblick i vad som kunna gett oss relevant 

information. 

Eftersom det inte finns några konkreta problem blir det naturligtvist väldigt svårt att dra en slutssats. 

Trafikverket har god kännedom om problemet och är på god väg att försöka förbättra det. Vi tror att det 

som kommer vara avgörande är om Trafikverket väljer att hitta någon sammararbets partner inom 

navigationsbranschen som kan hjälpa dem på vägen. Att få synpunkter från en oberoende aktör kan också 

vara väldigt viktigt när det gäller uppföljning av Trafikverkets arbete. 

Med hjälp av våra Teman kan man dra följande slutsatser: 

 Entreprenörerna är missnöjda med tillgänglig teknik idag och tycker att det är tidskrävande och 

krångligt att bearbeta. Tidskrävande då man inrapporterar flera mindre moment under arbetet. 

Detta leder till att man lägger ned mycket tid för inrapportering. 

 Beställaren är missnöjda över rapportering av vägarbeten och de lägger främst vikt på att 

entreprenören ska förbättra sig. 

 Även om tekniken finns idag för att utveckla applikationer för ett bättre fungerande 

rapporteringssystem, i dagsläget har inte någon tagit fram några konkreta lösningar på 

problemet. 

 I samband med olyckor är det ingen som vill ta på sig ansvaret. Entreprenörerna skyller på 

trafikanterna och beställaren som har ansvar för att kontrollera vägarna gör det allt för sällan. 

 Avtalen och tekniken ska gå hand i hand. Ifall man ska förbättra avtalen vid rapportering så måste 

det finnas tillgänglig teknik för att göra en enkel uppföljning av vägarbetsplatser. Annars kan det 

vara väldigt kostsamt för beställaren att behöva kontrollera alla vägarbetsplatser med 

kontrollanter. 

 Idag används GPS-systemen väldigt sällan på grund av deras förmåga av att leverera bra 

trafikinformation. Den används främst för att planera rutter för trafikanten som kör på okänt 

område.  

 Vi anser att media bör belysa samhällsnyttan med trafikinformation i realtid. Detta för att 

aktörerna inom området ska känna press på att behöva förbättra tekniken. 

Vi tycker att samtliga GPS aktörer bör sträva efter ett gemensamt mål för att lösa problematiken kring 

trafikinformation i realtid. Det är självklart att det finns valida argument till varför det inte skulle kunna 

ske. Eftersom man som enskild aktör inte skulle vela att något nytt företag skulle få möjlighet att etablera 

sig på marknaden, vilket skulle leda till att det nuvarande företaget skulle förlora pengar. Om man har en 

unik tjänst som visar ett övertag från jämlika produkter så vill man inte dela med sig av den tjänsten. Ett 

övertag innebär bättre försäljning på produkten och på grund av detta vill man inte släppa in konkurrens 

kraftiga aktörer som skulle riskera denna omsättning. 

Under vårt examensarbete har vi med hjälp av diverse intervjuer skapat en bra helhets bild av dagens 

problematik. Intervjuerna har varit grundläggande tillsammans med rapporterna för att fram 

informationen som vi behövde. Detta har hjälpt oss att ta fram teman, slutsatserna och 

rekommendationerna. Vi hoppas vår rapport ger kunskap för att bearbeta dagens problem angående 

trafikinformation i realtid kopplat till vägarbetsplatser.  
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12. Rekommendationer 
För vidare studier inom området 

 
 Vi anser att det bör lägga ner mer tid åt att utveckla applikationer kring inrapportering och 

avrapportering av vägarbetsplatser. Detta behövs ifall man vill att arbetare ska orka rapportera 
även fast arbetare inte är aktiv på vägarbetesplatsen. Det är nödvändigt att trafikanterna ska 
kunna passera i vanlig takt för att ta del av vägarbetsplatsens aktivitet. 
  

 Vi anser att Trafikverket borde ge tydligare direktiv gällande TA-planer. TA-planerna bör 
möjligtvis vara indelade i flera kategorier. Detta för att man ska kunna specificera TA-planen efter 
vägarbetesplatsens egenskaper. Om det skulle ske skulle omgivningen veta vilken typ av arbete 
som pågår och vilken påverkningsgrad som medföljer på trafiken. Då kan man klassificera TA-
planen efter dess påverkningsgrad.  
 

 Vi vill att Sveriges Radio ska ge sin information till Trafikverket för att sedan kunna förmedla 
informationen till andra aktörerer inom branschen. Vi vill se är ett samarbete mellan Sveriges 
Radio och Trafikverket. Trafikverket förser Sveriges Radion med information som skickas i form av 
TMC-meddelanden. Sveriges Radio får information av trafikanterna om köer och hinder på 
vägarna. Informationen som Sveriges Radio får in borde skickas vidare till Trafikverket.  
 

 Vi tycker att man ska skicka ut TMC-meddelanden oftare än nuläget. Det för att effektivisera 
systemet så man får bättre realtidsinformation.  

 

 

Figur 11. Tillvägagångssätt 
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14. Bilagor 
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Bilaga 1 – Intervju 1 
Enhetschef för trafikmiljö 

 

Hur länge har du jobbat?  

”Tre år i rad och innan dess jobbade jag med det i sex år”. 

 

Vad för typ av navigationssystem använder du?  

”GPS”. 

 

Hur tycker du att GPS fungerar? 

”Ibland tycker jag att jag får för mycket vägarbeten och ibland tycker jag att jag får för lite vägarbeten. Jag 

skulle vilja ge kritik åt båda håll”. 

 

Vad tycker du om ett gemensamt GPS-system?  

”Det låter bra men frågan är vem är det som skulle göra det? Det krävs stora arbetsinsatser om det ska 

fungera”.  

 

Hur tycker du att man skulle kunna förbättra rapportering av vägarbeten?  

”Trafikverket håller på och utvecklar en app. som ska göra det mycket enklare för entreprenörerna att 

rapportera in vägarbeten”. 

 

Vad tycker om att införa viten i avtalen?  

”Ja det skulle vara en bra idé. I den nya FIFA kommer man kunna följa upp hur entreprenörerna aktiverar 

och avaktiverar vägarbeten”. 

 

 

Hur tror du att man skulle kunna förbättra framkomligheten på vägarna? 

”Finns mycket att göra. Man kan jobba på nätterna istället för rusningstrafik. Man skulle kunna införa väg 

hyra på entreprenörerna så att de gör sitt jobb mycket snabbare. Man skulle kunna införa någon slags 

incitament att om de gör jobbet snabbare så finns det en belöning för det”. 

 

 

Skulle du använda GPS-system oftare om tekniken skulle vara mer tillförlitlig?  

”Ja det tror jag absolut, helt klart”. Men idag är det väldigt dåligt, man kan inte lita på dagens information. 

 

 

Hur tror du att man skulle kunna reducera olyckor i samband med vägarbeten? 

”Man ska få ner hastigheten, det är allt för höga hastigheter på vägarbetsplatser. Men nu kommer det 

ligga mycket mer ansvar på entreprenörer så arbetsmiljöverket kommer vara på entreprenörerna när det 

gäller hastigheten”. 

 

Vi tror att man skulle kunna reducera olyckor om man fick upp vägarbeten på GPS i tid, vad tror du om 

det?  

”Det håller jag med om, man vet vägarbeten tidigare och man väljer alternativa vägar”. 
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Bilaga 2 – Intervju 2 
Samordnare Trafikanordningar 

Hur länge har du arbetat?  

”Men den här typen av uppgifter har jag arbetat med i 10år”. 

Använder du själv GPS eller hur känner du själv att det funkar?  

”Ja, jag vet hur det funkar med det är ytterst sällan jag använder GPS. Eftersom mycket av detta går ut på 

att man mäter in sig själv med riktiga medel, man får bara ut koordinater. Vi använder oss främst utav 

trippmätare för start och stopp vid arbeten när man sätter ut skyltar”.  

Så ni har en GPS i alla era bilar?  

”Alla bilar som går under drift har GPS. De kan man följa via data exakt vart de är. Då får man in 

uppgifterna i ett system, sen när det blir ett vägmöte kan man visa exakt vad man gjort. Om beställaren 

skulle fråga varför man inte plogat på ett visst ställe så kan man då visa det genom GPS-data. Man har 

vägmöte en gång per månad och då tas all den här informationen fram”. 

Vad har man som entreprenör för skyldighet till Trafikverket?  

Det står i upphandlingen att man ska köra med GPS. Man ska rapportera in väglag två gånger per dygn. 

Tidigare hade vi en övervakningscentral i Enköping som tog in alla möjliga, Peab och NCC som gjorde det 

här åt oss. Från och med i år är det arbetsledningen på driften som ska rapportera två gånger per dag 

väglag, väder osv. Man ser påsikt att detta ska vara automatiskt att allt rapporteras in direkt till 

Trafikverket.  

Hur fungerar det när ni söker TA-Planer?  

”Vi söker det genom ett system som heter FIFA och har varit verksam inom det i många år. Sitter i en 

styrgrupp och kommer att komma med en ny version. Det har inte fungerat så bra, men för 

entreprenörerna har det varit ganska bra. Det är de som sitter i andra ändan, alltså trafikingenjörerna har 

upplevt det här som ett problem. Uppgifterna kommer in i fel ände, de vill bara veta vilken väg och vart 

man ska vara etc. De vill inte veta vem som är arbetsledare eller andra onödiga uppgifter”. 

Får Trafikverket reda på exakt när ni ska ploga? 

”Nä inte mer är VVis”. 

Känner du/ni att det varit enklare att arbeta som det är nu eller om ni skulle ha hårdare krav från 

trafikverket vid inrapportering?  

”Det är framtiden när man får det att fungera. Då kommer mycket ut i radio utan att vi behöver ringa 

trafikledningscentraler och TA-nummer. Då kommer allt ske via en smartphone, man aktiverar en TA-plan 

via ett knapptryck för start en samma när man är klar vid platsen”. 

Hur kan man reducera antalet olyckor?  

”Det finns bara ett sätt egentligen, det är och att krypa ytorna. Det har men att sänka hastigheterna, då 

har vi gjort chikaner. Det är upphinnande olyckorna som är de värsta”.  

Vet du några länder som ligger i framkant inom trafikinformation?  

”Jag har inte kört så mycket utomlands men min kollega brukar resa runt mycket och tycker Tyskland 

ligger långt före på vissa ställen”. 

Annars har vi kommit ganska lågt med digitala skyltar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det vi har provat 

är en mobilportal som är testat tillsammans med ATA och NCC efter E18. Det blev lite problematiskt då 

det fanns en kamera fast monterad på portalen. Så den som åkte förbi fick hem ett frågeformulär vad de 
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tyckte om skyltningen osv. Det slutade men att en bilist blev arg för att han blivit filmad och anmälde till 

PUL – personuppgiftlagen. Det blev stopp med det här just tack vare att man hade en kamera.  

Nu ska detta försök påbörjas igen fast utan kamera. Frågan är hur man ska få en bra uppföljning på det, 

kanske på Trafikverkets hemsida”.  

Borde inte Trafikverket agerat tidigare för en lösning med att ge ut trafikinformation?  

”Jo men det har nog med ombildningen av organisationen då Trafikverket hette Vägverket förut. 

Vägverket försvann så himla fort, redan efter 1år så var det borta. Så det slutade med att man gick över till 

Trafikverket igen, då hade man hand om sjö, flyg, vägar och järnvägar osv. Det var på liknande sätt förut 

innan det här startade som det var innan det splittrades och när är det på samma sätt igen”.  

Vet du varför Vägverket slutade och blev Trafikverket?  

”Det var tack vare administration, man ville spara pengar”. 

Hur vill du att man ska rapportera in vägarbete?  

”Jag vill att den signalen ska komma direkt från GPS:en in till Trafikverket. Det blir bara en omväg allt 

annat arbete just nu när man egentligen redan har tekniken. Oavsett arbete borde det fungera på samma 

sätt när man arbetar på vägen”. 

Tror du det här kan göras av en individ eller måste det vara mer automatiskt styrt?  

”Det är redan nog med belastning på de arbetande oavsett företag. Så jag tror det måste vara mer 

automatiskt. 

I Tyskland har de kommit jättelångt med tekniken i trafiken. De använder en smartphone för att ändra 

hastigheterna på deras skyltar beroende på om de arbetar eller har rast.  

De digitala skyltarna ger trafikanterna en bättre acceptans då man vet att de regleras kontinuerligt. Det 

kan annars bli frustrerande som trafikant att åka förbi en ”arbetsplats” om där det står 50km/h och ingen 

är på vägen. Det har visat sig att NTO ställer upp skylar vid skolor och liknande som blinkar att man kör för 

fort.  

Det är Trafikverkets ansvar att det finns digitala skyltar på vägarna. Det har visat sig att Västerås kommun 

lagt ut pengar till Trafikverket för att arbetet ska gå snabbare. Det är styrt uppifrån regeringen. Vägen 

hade blivit byggd med det hade förmodligen tagit tre år extra.  

Jag har tidigare lärt ut steg 1,2 och 3 utbildningar. Jag hävdar att entreprenörer i Stockholm, Göteborg och 

Malmö är mycket bättre än andra delar i landet när det gäller trafikanordningar.  

En tanke är att det skulle vara så mycket enklare att arbete med ett fungerande GPS-system då man utfört 

ett arbete på vägen så skickas även en faktura med tid för arbete plats osv.  

En sak som jag började med när det inte fungerade så bra var att förbereda alla arbetade på vägarna. Jag 

gick upp och kollade på VViS data som vi fått in skickade ut en förvarnings meddelande om vilken tid som 

det var dags att arbete sen ett till när det väl var dags rycka ut. VViS är data på allt typ av väglag, 

nederbörd osv. finns på alla riksvägar och vissa mindre”. 
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Bilaga 3 – Intervju 3 
Platschef 

 

Hur länge har du varit verksam inom området?  

”Jag har jobbat med drift och underhåll i 11år”.  

Har du GPS?  

”Ja”. 

Använder du dig utav din GPS? 

”Ibland men jag tycker man hittar bättre själv. På helt okända platser som utomlands så använder jag mig 

utav GPS”. 

Tycker du att en GPS snappar ut vägarbeten eller ger alternativa färdvägar?  

”Nej inte den jag har fungerar inte så. Men det vore bra om den gjorde det”. 

Vad tror du om en gemensam databas där alla vägarbeten registreras?  

”Ja det vore bra men då gäller det att man får rätt information. Det är de som är det svåra. Jag tror att det 

viktigaste att informationen om vägarbetet blir så bra som möjligt. Det ska också vara enkelt att göra. 

Dagens system är inte alls bra, kan även vara ologiskt beroende på vad man ska ringa in. Det måste helt 

enkelt vara mycket lättare att in- och avrapportera vägarbeten, genom möjligtvis en smartphone där man 

bara tycker på en knapp vid start och slut”. 

Vad ser du på dagens informationssystem?  

”Dagens informationssystem är alldeles för långsamt då man vill ha informationen direkt när man sätter 

sig i bilen. Radioinformationen sänds ut var 15min det är förlångt mellanrum för att hjälpa våra arbetare 

om det är akut”. 

Använder ni er utav Trafiken.nu som entreprenörer?  

”Nä det gör vi inte”. 

Hur tror du man kan reducera trafikolyckor i samband med vägarbeten?  

”Jag tror det mesta har att göra med individen”. 

Har ni något ansvar att avrapportera era arbeten som entreprenör? 

”Vi rapporterar in när vi ska arbeta. Men vi avrapporterar bara vid generella arbeten. Annars vid fasta 

arbeten så ringer vi in vilken dag och hur länge vi ska arbete. Men avrapportering sker väl lite sisådär. Vid 

de generella planerna rör drift & underhållsarbeten har man färdiga TA-Planer som vid akuta arbeten bara 

kan ta med sig innan man åker ut.  Det är inte rimligt för vägvakten att ringa till trafikstockholm 200ggr om 

dagen för att anmäla att han ska åtgärda något problem”.  

Tror du att individen klarar att rapportera vägarbeten eller är ett automatiskt system bättre? 

”Jag tror det behövs flera olika system för att få det att fungera men självklart kan ett automatiskt system 

vara ett”.  

Vad tror ni om att införa vite eller liknande som morot för entreprenörerna ska avrapportera sina 

arbeten?  

”Ja det är lätt att inför men svårt att få det att fungera då man måste göra kontroller på alla platser. Det 

måste ske på ett lättare sätt då också att avrapportera. Man måste då få bättre stöd för att detta ska göras 

på ett enklare sätt. Jag tycker man måste förenkla systemet vid in- och avrapportering”. 
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Hur fungerar GPS:erna i era jobb bilar?  

De ska vara på hela tiden, för att se vad som händer eller vart de har varit. Den är mest till för 

skadehanteringen. För att bevisa när man varit där osv.  
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Bilaga 4 – Intervju 4 
Jobbar med datakommunikation  

Hur länge du jobbat? 

 ”Till och från sen 2005”. 

 

Vad för typ av navigationssystem använder du? 

 ”Lokalsinne, använder nästan aldrig GPS eller något liknande”. 

 

Känner du till Trafiken.nu?  

”Känner till det och använder det väldigt ofta för att veta om vägarbeten. Men de planerade vägarbeten 

får han reda på direkt från SL/Trafikverket”.  

 

Vad för typ av arbeten rapporterar ni in till SL?  

”Det är främst de akuta hindren som Koelis - busschaufförerna rapporterar till SL, de planerade arbeten 

vet de oftast redan om”. 

 

Hur skulle du vilja förbättra framkomlighet på vägarna?  

”Flera samåker så att det blir mindre bilar på vägen och på så sätt blir det bättre framkomlighet på vägar”. 
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Bilaga 5 – Intervju 5 
Jobbar med strategier och planeringsöverlag för trafikinformation 

 

Hur länge har du jobbat? 

 ”I två år”. 

 

Vad tycker du om ett gemensamt databassystem där man registerar alla vägarbeten? 

”Trafikverket har ett system för underhåll och ett för trafikleden. Kan inte svara på det men det är inte där 

det är problemet”. Han menar att problemet ligger i att det är rätt information som måste komma in. 

 

Vad tycker du om avtalen kring rapportering?  

”Avtalen ska vara tydligare kring rapportering.  

Det ska vara enklare för entreprenörerna att rapportera in och det ska vara klart och tydligt under vilka 

tider vägarbeten ska pågå”. 

 

Vad vet du om Trafiken.nu?  

”Det är det enda som finns idag som levererar information från flera olika tider”. 

Enligt honom är det bästa systemet som finns i Sverige idag.  

 

Hur ser det ut utomlands jämtemot Sverige?  

”Vi i Sverige har en väldigt bra organisation. I utomlands har Finland, Norge och Danmark liknande 

system”. 
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Bilaga 6 – Intervju 6 
Dispanshandläggare – Ger dispans för ovanliga transporter 

 

Hur länge har du jobbat med det? 

”Jag har jobbat med det sedan 1992”. 

 

Vad tycker du om dagens GPS-system?  

”Jag tycker att det fungerar bra och har sällan klagomål”.  

 

Vad tycker du om rapporteringen av vägarbeten?  

”Jag vill att rapportering skulle förhålla sig mer till varje dag än att bara säga start och sluttid för 

vägarbeten. Det ska vara uppdaterat dag för dag än att lämna in en TA-plan som bara säga start och sluttid 

för vägarbetet”. 

 

Hur fungerar det utomlands? 

”Det fungerar inte så bra utomlands som det gör i Sverige, just det med transport-dispanser”. 

 

Vad tycker du om trafiken.nu? 

”Jag har inte hittat något system som är bättre än just trafiken.nu i Sverige”. 

 

Vad för typ av instrument för att navigera dig? 

”Jag använder GPS när jag är på något okänt område”. 

Hur är ditt GPS-system när det gäller trafikinformation? 

”Min GPS är bara enkel kart-GPS och förser inte med någon trafikinformation. 

Jag tycker att all sådan information skulle vara jättebra att ha i sin GPS”. 

 

Vem tycker du har ansvar för rapportering av vägarbeten? 

”Jag tycker att det är den som har ansvar för arbetet bör kunna rapportera in arbeten. Jag tycker att man 

bör kunna kontrollera sina arbetare och be dem rapportera in arbeten”. 

 

Vad tycker du om att införa vite eller incitament i avtalen? 

”Jag tycker det låter som en bra idé”. 
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Bilaga 7 – Intervju 7 
Verksamhetsutvecklare för trafikinformation 

 

Vad för typ av navigationssystem använder du dig av? 

”Jag har GPS men använder det allt mer sällan nu när det finns smartphones”.  

Vad vet du om RDS-TMC? 

”TMC gavs ut till allmänheten år 2008 men drogs tillsbaks år 2010 eftersom man ansåg att informationen 

som gavs ut var allt för bristfällig”. Detta ledde till att Trafikverket skapade TMC-lite i samararbete med 

Navigon och några andra GPS-bolag. 

 

Vad tycker du om ett gemensamt system för att förbättra trafikinformation? 

”Jo men det är väldigt svårt att få de stora aktörerna(radio och trafikverket) att samarbeta, lagen säger 

emot det. Trafikinformation har blivit mer viktig nu de senaste två-tre åren”. 

 

Hur skulle du vilja att man förbättra rapportering av vägarbeten? 

Man ska gå i en ny inriktning: ”Allt som är personbaserad/individbaserat det funkar inte helt enkelt. Man 

har lagt krut på att man ska rapportera in att entreprenören MÅSTE rapportera in men det fungerar inte.  

Jag menar att detta måste ske per automatik, att det är maskiner som per automatik rapporterar och 

avrapporterar vägarbeten”. 

Mycket faller på entreprenörerna när det gäller att ge ut information. Det är vissa vanor som 

entreprenören har som han säger åt sina arbetare att utföra arbete på ett visst sätt. Så man skulle kunna 

kräva att entreprenörerna lägger mer krut på att rapportera och avrapportera arbeten. 

Ibland kan entreprenören göra uppehålla på att göra vägarbeten och då kan vägen vara klar för att åka på 

men entreprenören har glömt att visa att de har åkt iväg. Detta leder till att vägen blir avstängd helt i 

onödan under tiden de är borta. 

 

”Jag föreslår att man kanske måste införa någon slags bötfällning för att entreprenörerna ska rapportera 

in och avrapportera vägarbeten. Detta gör att entreprenören gärna vill slippa bötfällningen och ger 

rapportering/avrapportering mer tyng”. 

 

Får Trafikverket får tillverka några appar för indata eller utdata? 

”Indata får man hålla med. Men man får inte tillverka en färdig produkt som man kan ge ut till samhället. 

Men utdata får man inte hantera detta ska GPS-företagen sköta och försökte utveckla med hjälp av 

trafikverket”. 

Mer om appar 

Just nu utvecklar trafikverket tre stycken appar. En för distanstrapporter, dessa lastbilar som segar ner 

trafikflödet och som kan ställa till det i trafiken. En för vårens tjällossning en för entreprenörer som visar 

bärigheten för olika bärigheter på vägarna. Och en tredje app. för vägarbeten. 

Hur tror du att man skulle kunna minska olyckor i samband med vägarbeten? 

”Om man förser trafikanterna med rätt trafikinformation. Att det får reda på eventuella hinder för deras 

resa för att minska olyckor. Man skulle kunna ge tips om alternativa vägar och även om trafikanterna 

väljer att inte använda sig av övriga vägval så ska det även finnas tydlig skyltning på vägen. Och 

informationen som man har fått för vägen ska stämma överens med verkligheten för annars kan man 

tappa tillförlit för systemet”.  
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Om tekniken skulle vara med tillförlitlig skulle du då använda tekniken oftare? 

”Jag använder den ganska ofta just nu ändå eftersom jag vill se hur pass bra systemet är just nu.  

Jag skulle vilja att det skulle vara med tillförlitlig”. 

 

Hur ser det ut utomland med trafikinformation jämtemot Sverige? 

”I länder som Danmark så kan staten göra egna appar som man kan ge ut i samhället. I Sverige får man 

verkligen inte göra appar för att ge ut till samhället men det är rent politisk fråga”.  

 

Radio får information från trafikverket och de använder informationen för att uppmärksamma 

trafikanterna om eventuella hinder, olyckor och trafikflödet. ”Information som radion får in av 

trafikanterna ges aldrig ut till trafikverket”. 

 

”I Norge tillexempel så hjälper radion och deras motsvarighet till trafikverket, de förser varandra med 

information”. 
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Bilaga 8 – Intervju 8 
Förvaltningsledare 

Förutom att vara förvaltningsledare är han också ansvarig för den tjänst som kallas för “Läget i trafiken”. 

Läget i trafiken visar samma information för alla delar i landet. Den är ganska generell. 

Där har man även med tågtrafik och man kan hitta tågmeddelande, eventuellt andra hinder som 

förekommer i tågtrafiken. Man har även med vägväder och olika typer av vägstolpar. Man har lagt ut ca: 

750 stolpar som mäter just vädret och hur förhållanden ser ut på vägen. 

 

Vad vet du om Trafiken.nu? 

Den inriktar sig främst på biltrafik men även pendlare. I Stockholm har man samarbetat med 

stockholmstad och SL. Detta gör att man kan få information om kommunala trafiken och få reseförslag. 

Det mesta av informationen som finns i “Läget i trafiken” finns även på trafiken.nu och man kan hitta mer 

specifik information för just storstäder. Man kan se trafikflödet för storstäderna. Detta gäller dock inte alla 

vägar utan bara vissa vägar där hastighetsbegränsning är känd. 

 

Vad tycker du om avrapportering? 

Det är främst entreprenörerna som ska avrapportera vägarbeten och fram tills de har avrapporterat 

vägarbeten så kommer vägarbetet finnas kvar på trafiken.nu.  

 

Är det någon skyldighet att avrapportera vägarbeten? 

”Det finns inget vite för tillfället när det gäller miss av avrapportering för vägarbeten”. 

 

Känner du att det borde finnas något vite? 

”Ja, det borde finnas. Men det kräver en stor apparat för att det ska kunna kontrolleras väl.  

Men jag tycker att detta skulle gynna mitt arbete”. 

 

Hur länge har du arbetat? 

”Sedan oktober 2010”. 

 

Vad skulle du tycka om gemensam GPS system? 

Allt som skulle kunna göras per automatik skulle vara väldigt bra.  

 

Har Trafikverket något samarbete med Google? 

”De använder inte trafikverketers information men de har fått informationen från trafikverket”.  

 

Vilket instrument använder du dig av för att navigera dig? 

”Google Maps, jag har oftast använt de som är inbyggd i smartphonen”. 

 

Vad vet du om RDS-TMC? 

”Har man en navigator som klarar av TMC så kan man få information från trafikverket. Alltså kan företag 

som har byggt in en TMC-mottagare få TMC-meddelanden i sina GPS-system”. 

Vad känner du till om DATEX? 

”Man kan inte ta betalt för Datex. Regering har sagt att de ska hitta ett bra sätt att förmedla data. Detta 

kommer att skapas av skattemedel så Trafikverket kan inte ta betalt för det engång till”. 

 

 

 

 



XIII 
 

Vet du något om Trafikverket kan skapa appar för samhället? 

”Med skattemedel som trafikverket har skulle man kunna skapa appar som publicerar utdata för 

allmänheten. Detta skulle sedan medföra att GPS-företagen blir utkonkurrerade och de skulle verkligen 

inte uppskatta läget. Med hänsyn till detta har man valt att inte skapa appar för utdata”. 

 

Hur skulle du vilja att man rapportera in vägarbeten? 

”Jag har ingen åsikt om det. Men all data kring rapportering av vägarbeten för skapas per automatik. Om 

kvalitén på data bygger på att det är någon människa som ska rapportera in så kommer det inte bli så 

bra”. 

 

Kan man införa incitament i avtalen för att förbättra arbeten? 

Det skulle kunna höja precisionen från 60-70% men det skulle inte bli 90 % som är önskevärt.  

 

Tycker du att man bör investera i digital skyltning? 

”Det skulle kunna ge bättre information kring trafikflödet. Men framtidsvisionen är all information som 

ges ut på trafikskyltar ska vara tillgänglig i bilen”. 
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Bilaga 9 – Intervju 9 
Trafiksamordnare på Trafikstockholm 

 

Vilken typ av instrument använder du dig av för att navigera dig i trafiken? 

“Jag använder framförallt telefonen, jag använder reseplanerar-appen”. “Men jag cyklar främst till 

jobbet”. 

 

Hur tycker du att Trafiken.nu fungerar? 

“Det funkar för det syftet den bildades men det finns mycket utvecklings potential. Reseplaneraren och 

trafikflödet är något som skulle kunna förbättras”. 

 

Hur tror du att man kan förbättra framkomligheten på vägar? 

De menar att det ligger mycket på individen. Det är dem som måste ändra sin attityd, de borde försöka 

samåka eller åka kommunalt. Detta skulle medföra att det blir mindre bilar på vägen och det leder till att 

det blir bättre framkomlighet på vägarna. 

 

Hur tror du att man kan reducera olyckor i samband med vägarbeten? 

Jag tror att det hänger mycket på beteende där också, att trafikanterna ska förstå hur förhållandena ser ut 

för dem som jobbar på vägarbetsplatserna. “Vi försöker även styra vägarbeten i att det blir mer nattid”. 

Det är främst trafikmängden som avgör hur mycket olyckor det blir på vägarna och om arbeten sker under 

nattid är det mindre chans för olyckor. 

 

Hur tycker du att entreprenörer sköter sitt jobb angående rapportering och avrapportering av 

vägarbeten? 

”I Stockholm har vi mycket kontroll över vägarbeten eftersom de måste fråga oss ifall de ska stänga av 

vägar. På den fronten fungerar det bra men utanför Stockholm på mindre tätorter är det lite sämre.  

Det är svårt att säga om det beror på brist i tekniken eller om det är entreprenören som inte sköter sitt 

jobb”. 

 

Vad tycker du om systemet kring rapportering och avrapporting av vägarbeten? 

”Systemet som man har idag då man ringer in och ska rapportera in vägarbeten fungerar inte så bra”. 

 

Vi har pratat med en del entreprenörer tycker att det är jobbigt att ringa och rapportera in, vad tycker 

du om det? 

”Ja det håller vi med om, vi tycker att systemet borde digitalisera det helt och hållet. Att de kan 

avrapportera direkt på webben så att det inte behöver gå igenom oss. Men det kan få andra påföljder, det 

kan innebära att vi inte får samma insikt på vad som försegår på vägarna”. 

 


